
UPSALA AKADEMISKA RIDKLUBBS 
INTEGRITETSPOLICY  
 
Integritetspolicy för Upsala Akademiska Ridklubb, organisationsnummer 

802414-9737, nedan kallad UARK.  

 

Vilka uppgifter behandlar vi om dig? 

Vi behandlar de personuppgifter (namn, personnummer, telefonnummer, 

och e-postadress) som du lämnar till oss vid ansökan om medlemskap i vår 

förening samt vid anmälan till någon av våra aktiviteter.  

 

Varför behandlar vi dina uppgifter? 

Vi behandlar dina personuppgifter för att:  

- kunna ansöka om LOK-stöd från Riksidrottsförbundet, 

- hantera föreningsadministration, och 

- kunna genomföra uppsuttna aktiviteter i samarbete med Upplands-

Västmanlands Fältrittklubb. 

 

Vilken rättslig grund har vi för behandling av personuppgifter? 

Behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet 

stödjer sig på följande rättsliga grunder: 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLING  RÄTTSLIG GRUND 

Ansökan om bidrag Rättslig förpliktelse 

Deltagande i föreningens uppsuttna aktiviteter Avtal 

Föreningsadministration Avtal 

Kontakt med föreningen Intresseavvägning 

Publicering av material på hemsidan och 
sociala medier 

Intresseavvägning och 
ibland samtycke 

 

Hur länge behandlar och sparar vi dina personuppgifter? 

UARK gallrar regelbundet sitt medlemsregister för att det ska uppfylla sitt 

syfte och hållas uppdaterat. Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt. 



Årsvis kommer vi att genomföra en bedömning om ändamålet med 

behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om ändamålet inte kvarstår 

för behandlingen av personuppgifterna kommer uppgifterna att raderas. 

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter? 

Dina personuppgifter kommer att behandlas av UARK:s styrelse. Utöver 

UARK:s styrelse kan dina personuppgifter även komma att delas med 

Riksidrottsförbundet för att UARK som förening ska få möjlighet att ta del av 

ekonomiskt bidrag i form av LOK-stöd. Riksidrottsförbundet har upprättat 

en integritetspolicy för behandling av personuppgifter enligt vilken de är 

skyldiga att behandla informationen säkert och korrekt. 

 

Hur kan du påverka vår behandling av dina personuppgifter? 

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. 

För att utöva dessa rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Dina 

rättigheter är följande: 

- Rätt att invända mot behandling. 

- Rätt att veta om personuppgifter som berör dig behandlas av oss samt 

att få tillgång till information om hur uppgifterna behandlas.  

- Rätt att få felaktiga uppgifter rättade genom att till oss lämna korrekta 

uppgifter. 

- Rätt att när som helst begära om radering av dina personuppgifter, till 

exempel om behandlingen inte längre är relevant i förhållande till 

ändamålet uppgifterna samlades in för. 

- Rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du har klagomål på 

vår behandling av dina personuppgifter.  

 

Vill du kontakta oss?  

Om du vill använda dig av dina rättigheter enligt ovan eller annars vill 

komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina 

personuppgifter kan du kontakta oss per e-post info@uark.se.  

http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/integritetspolicy-for-behandling-av-personuppgifter.pdf?w=900&h=900
https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/
mailto:info@uark.se

